
Deltagere 

Goran
Christian
Janus
Jan
Dan
Martin (afbud)
Jesper
Bjarne
Henrik

Opgavelisten

Christian udarbejder proces for transporttilladelser

Jan fremlægger ved næste møde forslag til indkøb af laser trænings udstyr .

Dan indkalder og afholder Skydeleder workshop, deriblandt kasse afregning, samt brug af 
foreningens IT system.

Jan tager kontakt til Per for at få udarbejdet en årligt budget for hans skyde aktivitet. 

Martin udarbejder en liste med Navne, Bestyrelses post, og e-mail til ophæng på opslagstavlen.

Goran Sender Søren Simonsen mail til Janus

Christian & Dan indkøbet smartphone til MobilPay løsning. 

Goran reviderer indsatslisten og grupperer den.

Janus tager kontakt til Søren Simonsen m.h.t. til de to rifler som ikke er på SKV.

Goran indkalder til IT møde AUG/SEP

Goran tager kontakt til DGI/DSU for undersøge mulighederne for et  skydelederkursus.

Vigtige datoer

Oprydning efter sommerferien  - 5. August.
Første klubaften efter sommer ferien - 12. August.

Bestyrelsesmøde 12/6
12. juni 2014
14:29
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Første klubaften efter sommer ferien - 12. August.
Næste bestyrelsesmøde - 14. August.

Dagsorden

- I vores forsøg på at finde en alternativ løsning til kontakt betaling er Christian blevet 
bedt om at kigge på MobilPay. Mobile Business er den bedste løsning. 1.000 DKR 
oprettelse gebyr 1% per transaktion. Christian & Dan går i gang med at få oprettet 
løsningen. Christian/DAN finder en egnet mobiltelefon.

Bemærkninger til sidste møde1.

Status af sidste mødes aktivitetsliste/indsatsområder
- Dan foreslog at indsatslisten blev grupperet for a lette overskueligheden. 

2.

Dan rapporterede at der er en god likviditet, hvilket gør at vi kan være handledygtige i 
tilfældet af vi selv skal underholde omkostninger til diverse projekter.

-

Regnskabsmæssige anliggender3.

Driftsmæssige anliggender
- Vi er ok indtil næste sæson. Ammunition, Baner. etc. 

4.

Med den rekvens som styrelsen holder mode ( 1 gang om måneden) blev det 
besluttet at forening ikke skulle betale for bespisningen hver gang, men kun ved 
særlige lejligheder. Rengøring crew'et bespises stadigvæk.

Formand (Goran)1.

Næstformand (Christian)2.
Ingen kommentarer-

Riffelformand ( Janus)3.
-  Har gennemgået alle rifler med Dan. Tony og hans sønner vil også give en vurdering af 

riflerne. Janus udarbejder oplæg til September. De to fundne våben overdrages til politiet 
il destruktion. Muligvis sendes de samlet med andre våben . Janus tager kontakt til Søren 
Simonsen.

Pistolformand (Jan) .
Der er 25m Standard Pistol division på Søn/Man. Jan undersøger om der er basis for at 
tage fælles til Hanebjerg i start Juli. Der kan skydes hver Mandag gratis på Hanebjerg. 

4.

Sekretær (Martin)5.
Ingen kommentarer

Kasser (Dan)
Ingen kommentarer

6.

Opdatering fra:5.

Oversigt over IT systemer (Jan Rajchman)

Foreningens brug af elektronisk data behandling er over det sidste tid blevet 
intensiveret. Dette har gjort at vi kan arbejde hurtigere og mere precist, kan 
kommunikere bedre, men har også gjort os mere sårbare. For at afbøde eventuelle 
negative hændelser i vores brug og håndteringen af vores data blev det på mødet 
besluttet  at der dannes et IT indsatsgruppe hvis opgave vil være at :

1.
IT1.

Indsatsområder6.
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besluttet  at der dannes et IT indsatsgruppe hvis opgave vil være at :

-Konsolidere data 
-Sikre data
-Simplificere data
-Lave oplæg til forbedring af  egen udnyttelse  af data af vores medlemmer.

Goran vil indkalde til Det først møde som vil finde sted efter sommer ferien

Politiet havde på baggrund af tekst på vores webside rettet henvendelse 
til forening idet de mente at det ikke var lovligt for foreningen  at 
afholde polterabend skydning m.m. Den pågældende tekst er fjernet.  Vi 
ønsker stadigvæk at lave introskydninger, hvilket stadigvæk er muligt. 
Foreningen har være i dialog med DGI og de opfordrede til at næste 
gang dette sker skal vi tage kontakt til DGI's advokater.

Politiets kommentarer til websiden1.

Forenkling af website
Dette blev diskuteret og det blev vedtaget at dette skal behandles under IT 

indsatsgruppens regi.

2.

Mobile site
Dette blev diskuteret og det blev vedtaget at dette skal behandles under IT 
indsatsgruppens regi.

3.

Der blivet adgang til medlemmer og KUN medlemmer.
Adgang til referater for medlemmer  4.

Website renovering2.

Ved sidste møde blev det vedtaget at påbegynde et project der ville give os 
mulighed at skyde med kappeklædt ammunition, samt de nye ammunitions typer, 
i.e. .40S&W, .44 Spl, .45ACP, .45LC. Henrik lemming påtog sig opgaven som projekt 
leder. Han var inviteret til mødet og rapporterede følgende :

Politiet havde være på premisserne for at inspicere banerne . Bane 1 kan legaliseres 
til 9mm blyfri. Bane 2 blev inspiceret og der blev fremsat stykliste . Vi afventer 
politirapport.  Kommunen er ansvarlig for at vedligeholde bagbeklædningen(træ). 
Henrik er ved at indhente tilbud fra smedene. Ventilations anlæggets pose var 
meget beskidt. Henrik laver plan til vedligeholdelse af ventilations anlægget som 
overdrages til kommunen. Der mangler korrekt belysning.  Forslag om at der bliver 
lavet stop på 10 til bane 1. Det overvejes at aktivere det gamle ventilations anlæg for 
at kunne få god udluftning når der skydes tjenestepistol.

Status på Up-to-Date project (Henrik Lemming)2.

Skyde kurser/træning for medlemmer
Bestyrelses medlemmerne bliver udannet some skydelederer (riffel/Pistol).  Der tages 
kontakt til DSU for at få 1-2 instruktører til en. Goran tager kontakt til DGI/DSU. Målet er 
at vi bliver bedre til at  vejlede vores egne medlemmer. Medlemmer skal kunne tage 
kontakt til nølge personer for at aftale on a case to case basis.
-

3.

Som nyt medlem har man oplevet at det kan være lidt svært at forstå hvordan man 
kommer Foreslag : Der laves  en side specifikt til nye medlemmer. Der laves online 
adgang ved indkøb af computere

Procedure for nye medlemmer4.

Næste møde bliver afholdt d. 14 August
Næste møde7.
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Næste møde bliver afholdt d. 14 August

D. 12. August er først klubaften efter sommerferien
D. 5.august er der oprydning før sæsonen starter.

Eventuelt8.
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